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מיין , אבן מיר געהאט עפעס געוואלדיגה בשבט חמשה עשרהיינט 
 לעא .ארויסגיין אינעם גרויסן האללזאל  רבי רופט אויס יעדער

ארום דעם גאנצן האלל יעדע האבן זיך שיין ארום געזעצט קינדער 
א הערליכע מעמד עריכת ווי עס איז פארגעקומען באזונדער כיתה 
דורך  בשבט חמשה עשרלכבוד  " טישפירות" המסיבתו השלחן

 מיט א הערליכע באצירטע טאץ .א"ע מלמדים שליט'אלע חשוב
א הערליכן פארשידענע ערליי פירות מתוקים אויסגעשטעלט מיט 

לע  א. ממש איינס אין דער וועלטבאצירטן בויםאויפגעשטעלטן 
 ווי אויך שיינע ניגונים לכבוד היום והמעמדקינדער האבן געזינגען 

 עס איז געווען הערליך געוואלדיג .ביימעלע ביימעלע –אילן אילן 
נעמען  עגאנגעןגאריבער שיין   אלע קינדערענעןזנאכן זינגען   .שיין

חמשה עשר "מיט זיין האנט פונעם גרויסן טאץ פרוכט לכבוד די 
אהיים צו טראגן א  האבן אלע קינדער באקומעןויך א ".סעודה

ק "ק מרן רבינו הגה" פון כפירות משלחנו הטהורשיריים פעקעלע 
  .א"שליט

  

ט " שיינעם יוייער שיין הנאה געהאט פונעםזמיר  אבןה ספעציעל
די עלטערן זענען . דאנערשטאג יינטה וואס איז חמשה עשר בשבט

אבער , פארנומען מיטן איינקויפן גוטע זאפטיגע פרוכטגעווען טאקע 
מיר קויפן זיך איין די ריכטיגע גוטע פרוכט וואס מען קען נישט 

 מצוה בוים וואס מיר דאס איז די הערליכע! באקומען אין סטאר
לע 'ווען איך טוה א מצוה. ס'סטיקערהאבן אהיים געברענגט מיט די 

  . לייגט מאמי ארויף א סטיקער אויף מיין בוים

 וועלן מיר צוריק ברענגען אין חדר דעם חמשה עשר בשבטנאך 
מיר זענען אפילו . לע' און מיר וועלן באקומען א מתנה- שיינעם בוים 
ווייסן מיר גוט אז א איד דארף נאך קליין 

ערליך זאגן . געדענקען זיך גוט אויפצופירן
 זיך ,"שוין וועל איך גיין"מאמע הייסן מיר עפעס טוהן - ווען א טאטע ,  הויך און שיין- ברכות

,  אזוי ווייטער אלע מידות נאך און נאך. קיינמאל נישט ארום קריגן נאר אייביג נאכגעבן פאר יענעם
  .ר שטענדיג וואך נאך וואךלערנען מי

ב אותיות און דאס "האבן מיר ספעציעל געמאכט און געשניטן די א חזרה ב"לכבוד די א
ב פרוכט בוים וואס מיר "דאס איז אויסער די א. אראפגעקלעיבט אויף א שיינע קאלירפולע בוים

   .געקאלערטשיין אזוי האבן אלע 

  

 א ,"כיבוד אב ואם"ט אלע ענינים פון די מצוה 'חזר'האט מען ספעציעל איבערגע די וואך
ווי מיר קענען גוט זעהן ווי אזוי מען דארף ארויסהעלפן פאר א טאטע און  ספעציעלע קאלארינג ביכל האבן מיר באקומען

 וועט אונז אויפפירונג צעטלא ספעציעלע .  זיי מכבד זיין שטענדיגנארזיי נישט שטערן און ווי אזוי מען טאר , א מאמע
ווי עס פאסט זיך אזוי באגלייטן א גאנצע וואך אנצוהאלטן ווייטער די גוטע אויפפירונג מכבד צו זיין א טאטע און א מאמע 

   .פאר וואוילע קינדער
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  9!טהמיין מצוה בוים בלי:



  

האבן . ט" עלטערן איבערצייגן זיך פראבירן מיר מסדר זיין דעם סיסטעם דאס מערסטע באקוועם וואס מען קען עס זאל זיין עצהיויד וויזוי א
ה יעדן חודש מער און מער "ה קע"הט בי אזוי ווי עס בל.ס'ראוט "קינדערגארטן נוירסערי"צו די ה נאך א באס "מיר טאקע יעצט צוגעלייגט ב

שט דארפן אזוי לאנג ארום פארן מיט איבערגעפולטע באסעס האפן מיר אז דאס וועט כדי צופרידן צושטעלן יעדעם איינעם מען זאל ניאיז 
פארשטייט זיך אליין אז עס קען נעמען עטליכע טעג ביז מען געוואוינט זיך צו און אלעס זאל קלאפן אויפן עס . זיין דער לעזונג דערצו

צולייגן א באס איז אריינגעדרייט מיט אסאך שווערע ארבייט אדרבה צו . ריכטיגן סדר דעריבער בעטן מיר קאאפעראציע פון די עלטערן
  .דאנקמיט . ת"גיבט אונז א געלעגענהייט עס וועט זיך אויסגלייכן בעזהשי

  

  

  "...אתרוג קאמפאט"א שיינע און אויך אז די טאטעס בעטן פאר  חמשה עשר בשבט האט זייער גוט געוואוסט די ענינים פון לע'שלמה
 קודם אויסטוהן די :האט איהם די מאמע געזאגט "קל קאקינספרי" איז אהיים געקומען פון חדר און געבעטן פון די מאמע אלע 'אברהם

  ??!אזוי שווער דארף איך איך ארבעטן פאר א קאקי :לע געזאגט'אברהםהאט . כ און זיך וואשן די הענט"נאכדעם גיין אין ביה, קויט
 אין  ?"ביינאכט"וואס גייט זיין די חתונה  האט הערשעלע געפרעגט זיין מאמע פאר.ס חתונה' געהאט זיין פעטערהערשעלע  האטדי וואך

  ...???"בייטאג" חתונהס 'זיין חדר איז געווען יעקב אבינו
  ...}מן{מאן - לע :טענטפער'אט ער גע ה?ן געגעסן אין מדבר דדי סדרה און געפרעגט וואס האבן די איל 'דודמען האט פארהערט ווען 
  ...בת שירהש :זאגטאט ער גע ה? עזינגען ביים ים סוףגן דדי סדרה און געפרעגט וואס האבן די אי ל'ודא אשרימען האט פארהערט ווען 
 שבת צופרי ווען ער האט געזעהן אז די פייגעלעך .י פייגעלעך פרייטאג ערב שבת שירהקלעך פאר דערהאט ארויסגעלייגט די ב לע'משה

  !...די פייגעלעך זענען נאך אין מצריםזאגט האט ער גע?? האבן דערווייל נאך גארנישט געגעסן
  ..."קאלערן"איך וויל נישט  :גייט טוישן די קאליר פון זיין פין האט ער געזאגט' מאמע האט איהם געזאגט אז מס'בייודא ליווען 
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 ~ טראנספארטעישאן אפיספון  מעסעדזש    ~
 

 ~  לעך'חכמה    ~
 

   äçîù øòééà ïãìòî åöùãîìî íåö ìèòö à ãðé÷ øòééà èéî è÷é  
  


